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Załącznik nr 2 

UMOWA nr OR.I.M……. 

 

Zawarta w dniu ......................... pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zwanym dalej „Urzędem” reprezentowanym przez Marka 

Smoczyka  Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

a  

Panią/Panem ................................ zamieszkałą/ym: ............................................., zwaną/ym 

dalej „Uczestnikiem projektu” o treści następującej: 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika projektu do udziału w projekcie pt. „Zdrowi  

i aktywni w pracy”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu na podstawie umowy RPKP.08.06.01-04-0002/17, Poddziałania 

8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 

Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Strony 

postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy”. 

2. Zasady uczestnictwa w projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy” określa Regulamin rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie (dalej „Regulamin”). 

3. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny pod warunkiem realizacji  

obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu. 

4. Czas trwania aktywności w ramach projektu obejmuje okres od III kwartału 2018 r.  

    do IV kwartału 2020 r. 
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§ 2 

1. Uczestnik projektu potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie oraz niniejszej umowy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

2. Uczestnik projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego  

w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej 

umowy oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania biura ds. przygotowania  

i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” o każdej zmianie. 

§ 3 

1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

realizacji projektu „Zdrowi i Aktywni w pracy” zgodnie z załącznikami  nr 1 i 2 do 

Umowy. 

2. Uczestnik projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez 

Urząd, w czasie trwania i po okresie realizacji projektu, wizerunku uczestnika do celów 

związanych z promocją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu. 

3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia obowiązkowych składek 

na ubezpieczenie ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, według 

obowiązujących stawek, od otrzymanych w ramach projektu nieodpłatnych świadczeń. 

4. Uczestnik projektu ponosi ewentualne koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza 

POZ/rehabilitacji o braku przeciwwskazań  do udziału w projekcie.  

 

§ 4 

Urząd  ma  prawo  odstąpić  od  realizacji  projektu,  jeśli  zostanie  wstrzymane lub 

przerwane dofinansowanie projektu z Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia 

aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi 

priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

§ 5 

Umowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 6 

Umowa obowiązywać będzie strony od dnia jej podpisania. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

§ 9 

Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

…………………………………..      …………………………… 

Pracownik         Urząd 

 


